
ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZAU                                                                                        
                                                                                            

                                          

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea unor modificări în organigrama şi statul 
de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău 

 
 
Consiliul Judeţean Buzău; 
Având în vedere: 

 
- referatul Presedintelui Consiliului judeţean Buzău de iniţiere a proiectului 

de hotărâre, înregistrat la nr. 10033/09.07.2020; 
- raportul de specialitate al Serviciului resurse umane și management 

unități sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului județean 
Buzău, înregistrat la nr.10034/09.07.2020; 

- avizul de legalitate al Secretarului General al Judeţului dat pe proiectul de 
hotărâre; 

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Buzău  

anexate la hotărâre; 
- adresele Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău nr. 13971/08.07.2020 și 

nr.14133/09.07.2020 înregistrate la Consiliul judeţean Buzău sub nr. 
9890/08.07.2020 și respectiv nr. 10010/09.07.2020; 

- prevederile Hotărârii nr. 110/2019 a Consiliului judeţean Buzău privind 
aprobarea formei actualizate a numărului de personal, organigramei şi 

statului de funcţii pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 153/2017, Lege-cadru privind salarizarea unitară a 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările 

ulterioare; 
- prevederile art. 1 din Legea nr. 84/2020 privind prelungirea mandatelor 

autorităţilor administraţiei publice locale şi pentru modificarea art. 151 

alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, 
  

    În temeiul art. 173 alin. (1) lit. „d”, alin. (2) lit. „c”, alin. (5) lit. „c”, şi art. 
182 alin. (1) din Ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  
 

 

                           HOTĂRĂŞTE: 

 
   Art.1. Se aprobă modificarea organigramei și statului de funcții ale 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău conform anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 
      

 



 

 
        Art.2. Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri anexele nr. 3a, 

3d și 3e la Hotărârea nr. 110/2019 a Consiliului judeţean Buzău, cu 
modificările și completările ulterioare, se modifică potrivit prevederilor art. 1. 

       
       Art.3. Managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău va aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

       Art.4. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura transmiterea 
prezentei hotărâri Instituției Prefectului – Județul Buzău, structurilor, 

autorităţilor şi instituţiilor interesate, precum și publicarea acesteia pe site-ul 

autorității publice județene. 
 
 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
PETRE–EMANOIL NEAGU 

 
 
 
 
                                     

       CONTRASEMNEAZĂ, 
        SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 

                                                                          
  MIHAI–LAURENŢIU GAVRILĂ 

 

 

 
 
 
 
 

Nr. 127 
BUZĂU, 16 IULIE 2020 
 

Hotărârea a fost adoptată cu 32 voturi „pentru” - voturi „împotrivă”,  

- abţineri de cei 33 consilieri judeţeni prezenţi. 

 
(Domnul consilier județean Zoican Adrian nu participă la vot fiind sub incidenţa art.  
228 alin. (1) lit. „e” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ). 

 
 



 
 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU                                                                            
 ANEXA 

                                   la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 127 

                                                                                        din 16.07.2020 

 
 
 

Modificarea organigramei și statului de funcții 
al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău 

 
 
 

I. MODIFICAREA ORGANIGRAMEI :  

I.1. Cabinet Medicină sportivă :  
• Se diminuează numărul de posturi de la 8 la 7 prin 

redistribuirea unui post vacant de asistent medical principal (PL) 
la Serviciul judetean de medicină legală, cu modificarea nivelului; 

 

    I.2. Serviciul județean de medicină legală 
• Se majorează numărul de posturi de la 27 la 28, prin 

preluarea unui post de asistent medical principal (PL) de la 
Cabinet Medicină sportivă, cu modificarea nivelului profesional. 

 
II.  MODIFICAREA STATULUI DE FUNCTII: 

    II.1.  Secția OG I: 
 

- un post vacant de medic primar specialitatea obstetrică ginecologie la 

Secția OG I (nr. crt. 212 din statul de funcţii – Anexa 3a la Hotărârea 
Consiliului Judeţean Buzău nr.110/2019, cu modificările şi completările 

ulterioare) se modifică în medic specialist specialitatea obstetrică 
ginecologie. 

 
 II.2.  Cabinet medicină sportivă şi Serviciul judetean de medicină 

legală 

-  un post vacant de asistent medical principal (PL) se transformă în post 

de asistent medical debutant (PL) la Cabinet medicină sportivă (nr. 
crt. 3 din statul de funcţii – Anexa 3d la Hotărârea Consiliului Judeţean 

Buzău nr.110/2019, cu modificările și completările ulterioare) şi se 

redistribuie la Serviciul judetean de medicină legală (Anexa 3e la 
Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.110/2019, cu modificările și 

completările ulterioare). 

 
 

 
 



CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

           PREŞEDINTE 
 
  Nr. 10033/09.07.2020  

 

 
 
 

REFERAT 
 
 

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea unor modificări 

în organigrama şi statul de funcţii ale  
Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău  

 
 
 

                În vederea asigurării condițiilor pentru desfășurarea eficientă a 

activității specifice pe unele secții și iniţierea unor proceduri de recrutare de 

personal, Managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău a înaintat 

solicitarea de aprobare a unor modificări în organigrama și statul de funcţii 

aprobate pentru unitatea sanitară. 

 

 

    În considerarea celor prezentate, am iniţiat proiectul de hotărâre 

alăturat, pe care îl supun dezbaterii şi aprobării dumneavoastră. 

 

 

  

P R E Ş E D I N T E, 
 

 
PETRE – EMANOIL NEAGU 

 
 
 
 

 
 
 
 



CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
   SERVICIUL RESURSE UMANE ȘI  

   MANAGEMENT UNITĂȚI SANITARE 
 

 Nr. 10034/09.07.2020 

 

RAPORT  
 

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea unor modificări 
în organigrama şi statul de funcţii ale 

                  Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău 
 

        Pentru eficientizarea activității și asigurarea personalului de specialitate 

pe unele segmente de activitate specifice prin recrutare, Managerul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău a înaintat solicitarea de modificare a 

organigramei și statului de funcții, după cum urmează : 
 

III. MODIFICAREA ORGANIGRAMEI :  
I.1. Cabinet Medicină sportivă :  

• Se diminuează numărul de posturi de la 8 la 7 prin 
redistribuirea unui post vacant de asistent medical principal (PL) 

la Serviciul judetean de medicină legală, cu modificarea nivelului; 
 

    I.2. Serviciul județean de medicină legală 

• Se majorează numărul de posturi de la 27 la 28, prin 
preluarea unui post de asistent medical principal (PL) de la 

Cabinet Medicină sportivă, cu modificarea nivelului profesional. 
 

IV.  MODIFICAREA STATULUI DE FUNCTII: 
    II.1.  Secția OG I: 
 

- un post vacant de medic primar specialitatea obstetrică ginecologie la 
Secția OG I (nr. crt. 212 din statul de funcţii – Anexa 3a la Hotărârea 

Consiliului Judeţean Buzău nr.110/2019, cu modificările şi completările 
ulterioare) se modifică în medic specialist specialitatea obstetrică 

ginecologie. 
 II.2.  Cabinet medicină sportivă şi Serviciul judetean de medicină 

legală 

-  un post vacant de asistent medical principal (PL) se transformă în post 

de asistent medical debutant (PL) la Cabinet medicină sportivă (nr. 
crt. 3 din statul de funcţii – Anexa 3d la Hotărârea Consiliului Judeţean 

Buzău nr.110/2019, cu modificările și completările ulterioare) şi se 
redistribuie la Serviciul judetean de medicină legală (Anexa 3e la 

Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.110/2019, cu modificările și 

completările ulterioare). 
 

 

       În considerarea celor prezentate, susțin proiectul de hotărâre în forma 
inițiată. 

  

ŞEF SERVICIU, 
 

FLORICA RĂDULESCU 


